Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Днес+
√ Радикални мерки в образованието заради пазара на труда иска АИКБ
"Очакваме образованието да е насочено към потребностите на българската икономика и българското общество.
Образованието не е безплатно, то се плаща от нашите данъци и ние очакваме да получим подготвени кадри за нашите
предприятия." Това заяви в интервю председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в
България инж. Васил Велев.
Той изтъкна, че към момента кадрите не са подготвени за бизнеса. Велев има съмнения, че досега предприетите мерки са
достатъчно смели и радикални. Той е категоричен, че промените не могат да бъдат козметични.
Според него образованието в България подготвя много специалисти в хуманитарната област и много малко в инженернотехническата. Велев смята, че на пазара на труда има нужда именно от инженери.
"Тук трябва по-смело да се върви към създаване на икономически стимули за привличане на повече и по-способни млади
хора към тези професии", обяснява Велев. Васил Велев изтъкна, че основният упрек на работодателските организации към
синдикатите е, че пренебрегват проблемите с работната сила.
"Последните години се търсят някакви начини чудотворни да работим по-малко, а да получаваме повече. Ние смятаме, че
такива начини няма. За да получаваме повече, трябва да работим по-добре и повече и да крадем по-малко, няма друг
начин. Синдикатите какво ли не измисляха", отсече Велев и допълни, че синдикатите подвеждат, като обявяват, че
процентът на компенсация на доходите на заетите в БВП у нас е много нисък и ако стане средноевропейски, веднага ще
може да се раздадат по 100-200 лева на калпак.
"Всъщност, оказа се, че процентът на компенсация на заетите на БВП у нас е по-висок от повечето балкански и
източноевропейски страни. Освен това расте най-бързо за последните 10 години от целия ЕС", обясни Васил Велев.
По мнението на председателя на АИКБ няма нужда от извънредни мерки на пазара на труда. Той осъди и предложението
на синдикатите да се намаляват печалбите на компаниите и да се увеличават заплатите.
Според Велев компаниите, които имат печалби, всъщност имат много добри заплати, а компаниите, в които не са добри
заплатите, нямат печалби. "Няма как да се вземат от печалбите на добре работещите компании и да се раздадат заплати
на зле работещите компании. Това нещо не се случваше дори и при социализма и плановата икономика", заяви
икономистът и добави, че "този мит, този хит още върви и синдикатите още не са се отказали от него".
Велев се позова на изследването на Евростат за БВП и допълни, че и Институтът за устойчиво икономическо развитие е
констатирал същите явления. Оказва се, че 15% от средноевропейската производителност е българската - това е в евро и
на отработен час. Същевременно възнаграждението в евро на отработен час е 21%.
"Така че и по този начин магически да станем по-богати, без да работим повече и по-добре, очевидно няма как да се случи.
И вместо да търсим такива магически начини, по-добре да видим какво ни пречи да работим по-добре", обобщи Велев.
Според него ако правим по-добри инвестиции и привличаме по-добре инвеститори, ще има икономически прогрес. "Ако
решим тези проблеми, ще решим и проблемите с равнището на доходите", обясни Велев.
Васил Велев коментира, че е единодушен със синдикатите по някои от казусите и изтъкна, че когато България изпадне в
криза обичайно работодатели и синдикати са на едно мнение.
"Така около кризата около КТБ шестте организации - две работодателски и четири синдикални подписахме общо
предложение, позиция за ускоряване на процеса за влизане в Еврозоната - това е от 2014 година", припомни Велев.
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√ Радикални мерки в образованието заради пазара на труда иска АИКБ
Очакваме образованието да е насочено към потребностите на българската икономика и българското общество.
Образованието не е безплатно, то се плаща от нашите данъци и ние очакваме да получим подготвени кадри за нашите
предприятия." Това заяви в интервю председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в
България инж. Васил Велев
Той изтъкна, че към момента кадрите не са подготвени за бизнеса. Велев има съмнения, че досега предприетите мерки са
достатъчно смели и радикални. Той е категоричен, че промените не могат да бъдат козметични.
Според него образованието в България подготвя много специалисти в хуманитарната област и много малко в инженернотехническата. Велев смята, че на пазара на труда има нужда именно от инженери.
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"Тук трябва по-смело да се върви към създаване на икономически стимули за привличане на повече и по-способни млади
хора към тези професии", обяснява Велев. Васил Велев изтъкна, че основният упрек на работодателските организации към
синдикатите е, че пренебрегват проблемите с работната сила.
"Последните години се търсят някакви начини чудотворни да работим по-малко, а да получаваме повече. Ние смятаме, че
такива начини няма. За да получаваме повече, трябва да работим по-добре и повече и да крадем по-малко, няма друг
начин. Синдикатите какво ли не измисляха", отсече Велев и допълни, че синдикатите подвеждат, като обявяват, че
процентът на компенсация на доходите на заетите в БВП у нас е много нисък и ако стане средноевропейски, веднага ще
може да се раздадат по 100-200 лева на калпак.
"Всъщност, оказа се, че процентът на компенсация на заетите на БВП у нас е по-висок от повечето балкански и
източноевропейски страни. Освен това расте най-бързо за последните 10 години от целия ЕС", обясни Васил Велев.
По мнението на председателя на АИКБ няма нужда от извънредни мерки на пазара на труда. Той осъди и предложението
на синдикатите да се намаляват печалбите на компаниите и да се увеличават заплатите.
Според Велев компаниите, които имат печалби, всъщност имат много добри заплати, а компаниите, в които не са добри
заплатите, нямат печалби. "Няма как да се вземат от печалбите на добре работещите компании и да се раздадат заплати
на зле работещите компании. Това нещо не се случваше дори и при социализма и плановата икономика", заяви
икономистът и добави, че "този мит, този хит още върви и синдикатите още не са се отказали от него".
Велев се позова на изследването на Евростат за БВП и допълни, че и Институтът за устойчиво икономическо развитие е
констатирал същите явления. Оказва се, че 15% от средноевропейската производителност е българската - това е в евро и
на отработен час. Същевременно възнаграждението в евро на отработен час е 21%.
"Така че и по този начин магически да станем по-богати, без да работим повече и по-добре, очевидно няма как да се случи.
И вместо да търсим такива магически начини, по-добре да видим какво ни пречи да работим по-добре", обобщи Велев.
Според него ако правим по-добри инвестиции и привличаме по-добре инвеститори, ще има икономически прогрес. "Ако
решим тези проблеми, ще решим и проблемите с равнището на доходите", обясни Велев.
Васил Велев коментира, че е единодушен със синдикатите по някои от казусите и изтъкна, че когато България изпадне в
криза обичайно работодатели и синдикати са на едно мнение.
"Така около кризата около КТБ шестте организации - две работодателски и четири синдикални подписахме общо
предложение, позиция за ускоряване на процеса за влизане в Еврозоната - това е от 2014 година", припомни Велев.
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√ Радикални мерки в образованието заради пазара на труда иска АИКБ
„Очакваме образованието да е насочено към потребностите на българската икономика и българското общество.
Образованието не е безплатно, то се плаща от нашите данъци и ние очакваме да получим подготвени кадри за нашите
предприятия.“ Това заяви в интервю председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в
България инж. Васил Велев.
Той изтъкна, че към момента кадрите не са подготвени за бизнеса. Велев има съмнения, че досега предприетите мерки са
достатъчно смели и радикални. Той е категоричен, че промените не могат да бъдат козметични.
Според него образованието в България подготвя много специалисти в хуманитарната област и много малко в инженернотехническата. Велев смята, че на пазара на труда има нужда именно от инженери.
„Тук трябва по-смело да се върви към създаване на икономически стимули за привличане на повече и по-способни млади
хора към тези професии“, обяснява Велев. Васил Велев изтъкна, че основният упрек на работодателските организации към
синдикатите е, че пренебрегват проблемите с работната сила.
„Последните години се търсят някакви начини чудотворни да работим по-малко, а да получаваме повече. Ние смятаме, че
такива начини няма. За да получаваме повече, трябва да работим по-добре и повече и да крадем по-малко, няма друг
начин. Синдикатите какво ли не измисляха“, отсече Велев и допълни, че синдикатите подвеждат, като обявяват, че
процентът на компенсация на доходите на заетите в БВП у нас е много нисък и ако стане средноевропейски, веднага ще
може да се раздадат по 100-200 лева на калпак.
„Всъщност, оказа се, че процентът на компенсация на заетите на БВП у нас е по-висок от повечето балкански и
източноевропейски страни. Освен това расте най-бързо за последните 10 години от целия ЕС“, обясни Васил Велев.
По мнението на председателя на АИКБ няма нужда от извънредни мерки на пазара на труда. Той осъди и предложението
на синдикатите да се намаляват печалбите на компаниите и да се увеличават заплатите.
Според Велев компаниите, които имат печалби, всъщност имат много добри заплати, а компаниите, в които не са добри
заплатите, нямат печалби. „Няма как да се вземат от печалбите на добре работещите компании и да се раздадат заплати
на зле работещите компании. Това нещо не се случваше дори и при социализма и плановата икономика“, заяви
икономистът и добави, че „този мит, този хит още върви и синдикатите още не са се отказали от него“.
Велев се позова на изследването на Евростат за БВП и допълни, че и Институтът за устойчиво икономическо развитие е
констатирал същите явления. Оказва се, че 15% от средноевропейската производителност е българската – това е в евро и
на отработен час. Същевременно възнаграждението в евро на отработен час е 21%.
„Така че и по този начин магически да станем по-богати, без да работим повече и по-добре, очевидно няма как да се случи.
И вместо да търсим такива магически начини, по-добре да видим какво ни пречи да работим по-добре“, обобщи Велев.
Според него ако правим по-добри инвестиции и привличаме по-добре инвеститори, ще има икономически прогрес. „Ако
решим тези проблеми, ще решим и проблемите с равнището на доходите“, обясни Велев.
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Васил Велев коментира, че е единодушен със синдикатите по някои от казусите и изтъкна, че когато България изпадне в
криза обичайно работодатели и синдикати са на едно мнение.
„Така около кризата около КТБ шестте организации – две работодателски и четири синдикални подписахме общо
предложение, позиция за ускоряване на процеса за влизане в Еврозоната – това е от 2014 година“, припомни Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми
В. Сега
√ Антонио Таяни: За ЕС ситуацията на Балканите е приоритет
Председателят на ЕП разговаря с Бойко Борисов за сигурността, миграцията, стабилността на Балканите
Обсъдихме отговорностите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, ключови теми за бъдещето на
Европа, както и европейската перспектива и свързаността на държавите от Западните Балкани, съобщиха на съвместна
пресконференция премиерът Бойко Борисов и председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, цитирани от БТА.
Теми на разговора бяха проблемите с миграцията, борбата с тероризма и икономическия растеж, каза Антонио Таяни. И
обобщи, че по всички въпроси е имало съгласие.
Ние сме готови да работим с българското председателство, получихме отговори на всички въпроси, посочи председателят
на Европейският парламент. Обсъдихме и стабилността на Близкия изток, взаимоотношенията с Турция и ситуацията
Балканите, допълни той. В ЕС има държави-членки и страни кандидатки, а Балканите е район, който е приоритет за нас,
заяви Таяни.
Днес се чуха много мнения и се декларираха много политики - във всеки един момент българското председателство може
да отговори на предизвикателствата. Оптимист съм и с подкрепата на европейския парламент съм убеден, че имаме
редкия шанс и реален напредък по присъединяването на Западните Балкани в ЕС, посочи от своя страна премиерът Бойко
Борисов.
За ЕС и за европейския парламент ситуацията на Балканите е приоритет, подчерта отново Таяни. Ние сме ангажирани за
укрепване на връзките и за перспективата на региона. През януари следващата година ще бъда в Сърбия, Косово и Босна
и Херцеговина като сигнал за нашето внимание. В тези срещи отдавам голямо значение на българското председателство,
то може да ние от полза, защото България много добре познава ситуацията в района. Преди срещата си в Западните
Балкани ще се срещна с Бойко Борисов и с българско правителство за повече информация, допълни Таяни.
По време на нашето председателство не си поставяме огромни цели, с които надскачаме ръста си. Искаме да дадем
перспектива не на политическите елити, а на младите хора и на народите в този регион, каза още Бойко Борисов. Това,
което не води до риск за региона е изграждането на инфраструктура, не само пътища и пристанища, а и цифровата
инфраструктура, посочи българският премиер.
Споразумението с Турция за мигрантите трябва да продължи да се спазва. Колкото и да ни струва е по-добре тези хора да
стоят извън ЕС, каза още Борисов. Трябва да засилим външните граници на ЕС, и лидерите на Евросъюза да участват в
срещи, където се решава бъдещето на Европа. Не става въпрос за присъединяването на Турция в ЕС, а за запазване добрите
отношения, защото тази стана е член на НАТО и най-големият партньор в южния флаг на Алианса, посочи Борисов. Не
трябва да се бяга от темата, а нещата да се изговорят ясно и да се нормализират отношенията, посочи той.
Мисля, че Европа трябва да играе по-голяма роля в решаване н проблемите в света. ЕС има своя външна политика, трябва
да говори с единен глас, като има предвид не само за източните граници, но и Африка, каза Таяни.
Допуснахме лесно САЩ да излязат от преговорите за климата, каза Бойко Борисов. Много съм солидарен с европейските
"зелени" и да върнем САЩ на масата за преговорите за климатичните промени, допълни той. Крайно време е да се
намесим за ситуацията в Сирия, защото тя се обсъжда от президентите на Русия, САЩ и Иран, а ние в Европа се караме
къде да релокираме сирийците, които ще дойдат в Европа, каза Борисов.
БНТ
√ Зорница Русинова: Правителството отделя 80 млн. лева за справяне с безработицата
Нови 80 милиона лева отделя правителството за справяне с безработицата. Парите ще се насочват към трайно безработни
и неквалифицирани хора. Това обясни в студиото на "Денят започва" заместник-социалният министър Зорница Русинова.
Така ще се активира скрития резерв, от който българската икономика се нуждае.
Зорница Русинова - зам.-министър на труда и социалната политика: В България предизвикателствата вече са по-скоро
гладът за кадри, квалификацията на хората, които трябва да вземат местата си в различните фирми и компании, както и
темата за младежите и трайно безработните. 80 милиона отделихме на вчерашното заседание със съгласието на колегите
от ЕК, на социалните партньори, на неправителствените организации, всички партньори, с които работим в комитета за
наблюдение. За да продължим една инициатива, която стартира с национални средства през септември т. г. програма
"Работа". Тя е насочена към хора, които са трайно безработни - без образование, без квалификация. В момента това са
около 97 хиляди души, които са регистрирани в бюрата по труда.
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Investor.bg
√ Износът на стоки бележи 14% ръст за първите девет месеца на годината
Международната търговия има съществен принос за икономическия растеж и създаването на работни места, каза
зам.-министър Лъчезар Борисов
За първите девет месеца на годината износът на стоки от България е отбелязал ръст от 14% в сравнение със същия период
на миналата година и възлиза на 19,6 млрд. евро, което ни нарежда в първата петица на страните от ЕС по този показател.
Това e казал, цитиран от МИ, заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на кръгла маса „Идва ли времето на
нов протекционизъм?”, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси.
Темата на дискусията бяха новите протекционистични тенденции в света и какви ще бъдат последиците от тях върху
българската външна търговия.
Зам.-министър Борисов посочи, че по данните на Евростат за периода януари – септември 2017 година износът на
български стоки за страни от Европейския Съюз се е увеличил с 11%, а за трети страни с над 20%. По думите му
Министерството на икономиката ще продължи да подпомага експорта, тъй като износът на стоки се е утвърдил като един
от основните източници на растеж в българската икономика.
Зам.-министър Борисов изтъкна, че международната търговия има съществен принос за икономическия растеж и
създаването на работни места и поради това въпросите, свързани с търговската политика на ЕС ще са приоритет за страната
ни по време на Българското председателство.
EconomyNews.bg
√ Обсъждане на магистрала Русе - ВеликоТърново
От 28 ноември започват обществените обсъждания на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на
проекта за изграждане на магистралата Русе - Бяла - Велико Търново, информира в Русе министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков. Там той проведе работна среща с кмета на града Пламен Стоилов и
народни представители от региона.
В крайдунавския град такова обсъждане ще се състои на 1 декември, а всички ще се проведат в рамките на две седмици,
като в тях ще участва председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Дончо Атанасов.
Николай Нанков посочи, че след провеждане на обсъжданията, в рамките на 45 дни, министърът на околната среда и
водите трябва да се произнесе с одобряване на някой от трите варианта на трасе, след което ще могат да започнат реални
дейности по проекта.
Нанков каза още, че през 2018 г. ще бъдат рехабилитирани още поне 15 км от първокласния път Русе - Бяла.
Пред медии в областния център министърът коментира, че физическото изпълнение на извършващия се в момента ремонт
на близо 10-километровия участък на Беленския баир от пътя Русе - Бяла вече е над 50%. Поради интензивния
тежкотоварен трафик по трасето на участъка са положени асфалтобетон и геомембранна мрежа. Остава да бъдат положени
износващ слой и маркировка. Очаква се изпълнението да приключи в рамките на следващите две седмици, информира
Николай Нанков, който по-рано днес инспектира ремонта на пътя.
Предстои Агенция „Пътна инфраструктура" и кметът на Община Бяла да сключат споразумение за съвместно изграждане
на обезопасителни съоръжения на кръговото кръстовище, което е един от най-тежките участъци от гледна точка на
безопасност, с висока степен на травматизъм и жертви в страната, съобщи още министърът. Предвижда се изграждане на
насип от инертни материали и осветление. В рамките на следващите няколко седмици предстои подмяна на защитни
съоръжения, мантинели и парапети там, допълни той.
Взетото през месец септември решение за наддоговаряне с 212 млн. лв. на ресурса по Оперативна програма „Региони в
растеж" позволи да поканим кмета и да сключим договорите за обновяване на сградите от образователната
инфраструктура в Община Русе, за да може да стартира реалното им изпълнение, каза още министър Нанков. Той допълни,
че по тях вече се работи и в рамките на 2018 г. се очаква да има обновени материална база, оборудване, обзавеждане и
спортна база в училища и детски градини в града.
През 2018 г. ще стартира изпълнението на големия воден проект в Община Русе, финансиран с европейски средства, по
който ВиК Русе е бенефициент, обяви Николай Нанков. Той поясни, че около 50 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряване
на питейно-битовото водоснабдяване, а малко над 30 млн. лв. ще са инвестициите за канализация и пречистване на
отпадъчни води.
Министърът съобщи още, че след сключване на споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура", Община Русе ще може
да осъществява адекватна поддръжка на бул. „България", който е част от републиканската пътна мрежа. За тази цел на
общината на годишна база ще бъдат предоставени над 396 хил. лв.
Агенция „Митници", Главна дирекция „Гранична полиция", Община Русе и АПИ работят съвместно по решаване на
проблема с отводняване на трасето в посока Дунав мост. Предвидено е уширение на пътя, което ще премахне сега
образуващата се „тапа" там. Проектът за него ще стартира през месец февруари или март 2018 г., стана ясно от думите на
министъра.
Николай Нанков коментира, че трябва да бъдат ускорени действията между министерствата на регионалното развитие и
благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да може Община Русе максимално
бързо да стартира договора за строителство, реконструкция и рехабилитация по изграждането на кейовата стена в найголемия ни Дунавски град.
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Вчера в Русе министър Нанков посети блок „Русия", който е със сериозни конструктивни проблеми и предстои да бъде
обновен в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предстои да
бъде взето решение относно варианта за конструктивно укрепване и финансиране на дейностите по сградата, за да може
животът й да бъде удължен и да се гарантира безопасността на живеещите в нея хора.
News.bg
√ Над 80% от българите пътуват само в страната
За месеците юли, август и септември 2017 година общо 1 991.8 хиляди български граждани са реализирали туристически
пътувания. Това сочат данни на Националния статистически институт за туристическите пътувания и разходите за туризъм
на населението. Статистиката обхваща третото тримесечие на настоящата 2017 година.
82.3% от българите, реализирали туристически пътувания за посочения период, са пътували само в страната. 14.5% са
пътували само в чужбина, а 3.2% са предприели пътешествие както у нас, така и извън граница.
67.6% от пътуващите у нас са били на почивка или екскурзия. 23.5% са пътували, за да посетят близки, а 3.8% от всички
пътуващи са били на работни посещения.
78% от пътуващите българи са били на посещение в чужбина с цел почивка или екскурзия. 14.8% са посетили близки, а
5.9% са били на делово пътуване.

В сравнение със същото тримесечие на предишната 2016 година общият брой на пътувалите българи нараства с 31.2%.
Пътувалите само в страната са се увеличили с 32.8%, пътувалите само в чужбина бележат ръст с 43.3%. Броят на тези,
пътували у нас и в чужбина, обаче намалява с 21.6%.
За месеците юли, август и септември 948.6 хиляди души или 47.7% от всички пътуващи лица са били на възраст между 25
и 44 години. Това прави тази възрастова група най-често пътуваща като 83.3% от населението в този възрастов диапазон
са предприели пътешествие в страната.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина
- съответно 45.9% и 32.6% от всички разходи. След това се нареждат разходите за настаняване и транспорт.
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Източник: НСИ
През третото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на е 353.36 лв. в страната и
645.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 163.88 лв. в страната
и 1 086.27 лв. в чужбина.
БГНЕС
√ Обсъждат стратегия за развитие на енергетиката в България
Публично обсъждане на идеен проект на „Стратегия за развитие на енергетиката в България. Визия в хоризонт до 2030
година“ ще се проведе днес в столичния Дом на науката и техниката.
Основна тема са дългосрочните цели на енергийната политика на Европейския съюз, като колективът разработил
настоящата Енергийна стратегия на Република България в хоризонт 2020 година, представя визия за развитие на
националната енергетика (производствена и потербителска) с оглед реализирането на Стратегията на Европейския
енергиен съюз.
Основни цели пред стратегията: Ограничаване на нарастването на цените на електрическата енергия за индустрията и бита.
Разходът за електрическа енергия на домакинствата да не превишава 4% от доходите им. Друга цел е към 2050 година
повече от 80% от енергията в страната се предвижда да се произвежда от местни енергийни суровини (Слънце, вятър,
водна енергия, биомаса и други).
По този начин ще се повиши енергийната независимост на страната. Предвижда се постепенно намаляване на емисиите
на парникови газове, сернисти окиси, живак и фини прахови частици. Към 2030 година емисиите от парникови газове ще
се намалят с повече от 40% спрямо нивата от 1990 година и намаляване към 2022 година на емисиите от фини прахови
частици под допустимите норми.
Чувствително ограничаване на заболяванията от замърсен въздух и подобряване на общественото здраве – това също е
сред приоритетите. Намаляване на непреките загуби от замърсен въздух и преките разходи на Националната
здравноосигурителна каса. Намаляване на енергийната бедност на населението и подобряване качеството на отопление
и охлаждане на българските жилища и качеството на живот на българските домакинства. Обект на обсъждане ще е и
запазването на броя на работните места в сектор „Енергетика” и в частност в енергийния комплекс „Марица – изток” чрез
създаване на високотехнологична индустриална зона за енергийни технологии на територията на комплекса.
В стратегията са предложени технически решения и финансови модели за постигане на поставените цели. Направени са
анализи на различни енергийни технологии за конкретните условия в страната. Анализите показват, че цената на
електрическата енергия у нас ще бъде запазена и в дългосрочен план може да бъде намалена. Това ще бъде осъществено
основно с частни инвестиции.
Econ.bg
√ Догодина такса смет в София няма да се променя, но разходите за почистване ще се увеличат
Предвидените приходи за Столичната община от такса смет остават непроменени и са в размер на 173 млн. лева,
като разходите са за 184 млн. лева
Таксата за битовите отпадъци в София няма да бъде увеличавана през 2018 г., но и разходите за почистване, сметосъбиране
и обработка на отпадъците в столицата да са с 11 млн. лева повече спрямо 2017 г. Това предвижда план-сметката на
Столичната община за догодина, която днес беше гледана на първо четене в комисията по екология към Столичния
общински съвет.
Предвидените приходи за Столичната община от такса смет остават непроменени и са в размер на 173 млн. лева, като
разходите са за 184 млн. лева. Разликата от 11 млн. лева ще бъде допълнителен разход в бюджета на общината, който все
още се изготвя.
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В план-сметката се посочва, че във връзка с предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз и програмата
за контрол и качество на въздуха на Столичната община ще бъдат отделени и 5 млн. лева повече за лятно миене на улиците,
като сумата е 51 млн. лева. С допълнителните средства през летните месеци улиците в София ще бъдат измивани с маркуч
4 пъти вместо досегашните 3 пъти.
Най-голямото повишение е в сумата за третиране на отпадъците, като ще бъдат отпуснати 25 млн. лева, което е с 6.7 млн.
лева повече спрямо миналата година. За събирането и транспортирането им ще се отделят и 61.5 млн. лева, което е с 1.5
млн. лева повече спрямо 2017 г. Същевременно сумата за депониране на боклук се намалява с 1 млн. лева до 6.7 млн.
лева.
Предстои план-сметката за 2018 г. да бъде разгледана от всички комисии и да бъде приета от Столичния общински съвет
до края на годината.
Economic.bg
√ От 1 декември ще пътуваме без виза до Канада
Вижте как се променя пътуването до страната за граждани на България и Румъния
От 1 декември 2017 г. българските и румънските граждани ще могат да пътуват до Канада без да им е нужна виза, пише
онлайн изданието Passportindex.org. Въпреки това, подобно на други освободени от визи пътници, на тях ще им трябва
Електронно разрешение за пътуване (Electronic Travel Authorization; eTA), за да могат да се качат на полет към Канада.
Кандидатстването за eTA е лесен и не много скъп онлайн процес, за който са необходими минути да бъде изпълнен. В
момента паспортите от България и Румъния са на една и съща, 15-а позиция в Passport Power Rank – класация, която
подрежда паспортите, според това до колко държави може да се пътува с тях без виза. Българските и румънските паспорти
осигуряват безвизово пътуване до 143 държави.
От 1 декември паспортите от България и Румъния ще се качат на 14-а позиция в Passport Power Rank, на която са и
паспортите от Монако, Бразилия и Хърватия. „Канада високо цени своето сътрудничество с Румъния и България”,
коментира Кевин Хамилтън, канадският посланик в София и Букурещ. „Улесняването на пътуването поощрява позадълбоченото разбиране и създава повече възможности за укрепване на нашите жизненоважни взаимоотношения
между хората, бизнеса и туризма”, добавя той.
„Румънците и българите, които вече имат валидна канадска виза могат да продължат да пътуват или да преминават през
канадско летище с тази виза, докато тя изтече. Няма нужда да кандидатствате за ново Електронно разрешение за пътуване.
Съща така тези, които вече имат eTA, могат да продължат да летят до Канада с това eTA, докато то изтече или вземат нов
паспорт”, гласи информация на уебсайта на канадското правителство.
В. Стандарт
√ Подписват меморандум за роуминга с Македония
Българското правителство ще гласува меморандум за поевтиняване на роуминга с Македония. Очаква се до края на
годината такова споразумение да има и със Сърбия.
В момента минута разговор с Босна, Сърбия или Македония излиза 6 - 7 лева. Подписването на тези спогодби ще е
послание, че интеграцията на Западните Балкани е от изключителна важност за целия Европейски съюз, каза преди дни
транспортният министър Ивайло Московски.
Меморандумът с Македония трябва да мотивира мобилните оператори да сключат споразумения за реално намаляване
на цените за разговори и ползване на интернет.
Sinor.bg
√ Най-големите субсидии за инвестиции при първия прием по 4,1 са одобрени в Пазарджишко, Софийско и Пловдивско
Две години и половина след първия прием по подмярка 4,1 за инвестиции в земеделски стопанства от селската програма
(ПРСР2014-2020) фонд „Земеделие“ е готов с анализа си за ефекта от прилагането на тази мярка в страната. Помним как
през юни 2015 г. във фонда бяха подадени 3 362 заявления с искана субсидия, надхвърляща 1,2 млрд. лева, при обявен от
държавата бюджет само за 150 000 000 евро, или 293 370 000 лв. Година по-късно този бюджет беше увеличен с още 14
851 200, 01 евро (29 045 976,98 лв), като се допуска наддоговаряне с условна клауза на проекти извън бюджета по приема
до левовата равностойност на 49 455 360, 00 евро ( 96 724 793,09 лв.).
След ранкинга на проектите окончателно през септември 2017 година от фонда обявиха, че са сключени 939 договора с
одобрени инвестиционни разходи в размер на 603 183 859,55 лв. и одобрена субсидия на стойност 365 779 453.14 лв.
От анализа е видно, че най-големите субсидии са изплатени в три от областите – Пазарджик, София и Пловдив. Въпреки че
в Пловдив одобрените проекти са най-много 76, одобрената за тях субсидии са доста под тези на останалите две области
- 27,8 милиона лева. В същото време за 53-те сключени договора в Пазарджико субсидиите са в размер на 30,9 млн. лв. На
второ място е област София, където са одобрени 67 проекта с размер на субсидията от 28,3 лв. лв.
Големият плюс е, че в областта на плодовете и зеленчуците активността е доста висока – одобрени са 393 договори с
размер на исканата субсидия, надхвърляща 37,34% от общата субсидия.
Най-активни са в Бургаско, където има най-много одобрени проекти 9,16% от подадените, или 36. Като размер на
одобрената субсидия обаче лидер е Пловдивско с 9,9 млн. лв., което е обяснимо заради развитото зеленчукопроизводство
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в региона. Изненада обаче е София-окръг, където одобрената субсидия е в размер на 9,8 млн. лева. На трето място е
Хасковско – с 9,2млн. лв.
Подобна е ситуацията и при животновъдството. Броят на подписаните договори за подпомагане е 332, или 35,36% от общия
брой на сключените договори. Одобрената субсидия е в размер на 150 582 570.07 лв., което прави 41,17% от общата
одобрена субсидия за целия прием.
Според данните най-много проекти 30 са разписани в Плевенско, но стойността на техните субсидии е за 6 милиона лева.
В същото време в Софийска област подадените проекти са 29 за двойно по-голяма субсидии – 12,9 млн. лв. Следва
Пловдивско с 12,6 млн. лева за 28 договора и Благоевградско с 11,4 млн. за 15 договора.
При етерично-маслените култури са одобрени 84 договора, съставляващи 8,95% от общия брой подписани договори.
Договорената субсидия е в размер на 23 560 347.52 лв., което представлява 6,44% от общо одобрената субсидия за целия
прием.
Най-много са договорените проекти в области Пловдив и Стара Загора – по 14. Одобрените субсидии по тези договори
надхвърлят 2,5 млн. лв. за двете области.
Има и още 14 проекта с комбинирани инвестиции в един и повече приоритетни области. Субсидиите по тези проекти са
близо 3,7 млн. лв.
Над 51,3 милиона лева са субсидиите по 116-те одобрени проекти, които са извън приоритетните области. Става въпрос за
инвестиции в зърнобази, фуражни складове и др. Най-активни са били в Хасково, Монтана, Враца и Ловеч, където ще бъдат
отпуснати най-много субсидии.
Значителен е делът на подпомагането и за биопроизводителите. Одобрените проекти са 404 с одобрени субсидии на
стойност 132 832 553.58 лева, което е около 43% спрямо броя на всички одобрени и 36.3 % спрямо общо одобрената
субсидия.
Най-много одобрени проекти като брой, свързани с биологично земеделие има в област Хасково – 38 с обща стойност на
заявената субсидия 11,7 млн. лв., а най-малко в област Смолян и Перник - по 1 брой със стойност на заявената субсидия
съответно 351 027 лв. и 54 906 лв.
Agro.bg
√ ЕС одобри новия регламент за биологичното земеделие
Реформата на европейския регламент за биологичното земеделие е одобрена от мнозинството на страните-членки. Новите
правила трябва да влязат в сила в началото на 2021-ва година и да заменят вече остарелите норми в сектора. "Против"
бяха шест държави, други три гласуваха с "въздържал се".
Преговорите за новия биорегламент продължиха три години. Споровете не приключиха дори и след като през пролетта
при тристранните разговори между Парламент, Комисия и Европейски съвет беше постигнато съгласие по основните
въпроси. При сега проведеното гласуване против са Австрия, Чехия, Словакия, Финландия, Кипър и Литва, а Германия,
Белгия и Унгария се въздържаха.
"Гласувахме против, защото регламентът остава прекалено бюрократичен и сложен за фермерите. Имаме и възражения
срещу максималните стойности за химикали в био-продуктите, както и заради пазарните позиции на биостопанствата",
посочиха от австрийското земеделско министерство. Агрокомисар Фил Хогън изказа удовлетворение от постигнатото и
подчерта, че с новия регламент в сила влизат по-ясни правила за вноса на биопродукти от трети страни, които ще
гарантират повече прозрачност на пазара. Противниците на регламента пък изтъкват, че на биостопаните се стоварват поголеми отговорности във връзка с препарати за растителна защита, прилагани на съседни площи, което според биосектора
е несправедливо. В областта на биологичното животновъдство не са предвидени горни граници на поголовието, което
отваря вратите за масово отглеждане, критикуват несъгласните с новите правила държави.
Money.bg
√ Заплатите в Централна и Източна Европа спират да растат
Cтpaнитe oт Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa ca "зaceднaли" в ĸлoпĸaтa нa cpeднитe дoxoди и имaт нyждa oт нoви cтpaтeгии зa
pacтeж и инфpacтpyĸтypнo paзвитиe, зa дa тpъгнaт oщe пoвeчe нaгope. Toвa пocoчвaт в cвoй дoĸлaд пyблиĸyвaн в cpядa oт
Eвpoпeйcĸaтa бaнĸa зa възcтaнoвявaнe и paзвитиe (EБBP).
Oт финaнcoвaтa инcтитyция пocoчвaт oщe, чe иĸoнoмиĸитe oт бившия Изтoчeн блoĸ cъщo тaĸa нe мoгaт дa ce cпpaвят cъc
cepиoзнoтo зaмъpcявaнe и въпpeĸи чe в няĸoи oт тяx имa aпeтити зa peфopми, в Πoлшa и Уĸpaйнa, нaпpимep, вce oщe ca в
зacтoй в мнoгo oблacти, ĸaтo пpивaтизaциятa.
"Mнoгo oт тeзи дъpжaви вeчe са дocтигнали нивoтo нa cpeдния дoxoд и тpябвa дa излязaт oт нeгoвия ĸaпaн", ĸoмeнтиpa
глaвният иĸoнoмиcт нa EБBP Cepгeй Гypиeв, цитиpaн oт Rеutеrѕ.
Taзи тeндeнция, cвъpзaнa cъc cpeднoтo нивo нa зaплaщaнe, e чecтo cpeщaн фeнoмeн в paзвивaщитe ce дъpжaви. Pacтeжът
ce зaбaвя нa фoнa чacтичeн тexнoлoгичeн нaпpeдъĸ нa иĸoнoмиĸaтa, a в cъщoтo вpeмe пoĸaчвaнeтo нa зaплaтитe
oгpaничaвa ĸoнĸypeнтнитe пpeдимcтвa нa eвтиния тpyд.
Πo дyмитe нa Гypиeв ca нyжни нoви иĸoнoмичecĸи мoдeли, ĸoитo дa ca фoĸycиpaни въpxy пoдoбpявaнe нa пpoдyĸтивнocттa,
paзвитиe нa нoви инфpacтpyĸтypни пpoeĸти и нaпpeдъĸ в oблacттa нa зeлeнaтa eнepгия.
Cпopeд изчиcлeниятa нa EБBP caмo зa paзвитиe нa инфpacтpyĸтypaтa в cлeдвaщитe 5 гoдини вcичĸи 38 дъpжaви oт peгиoнa,
ĸoитo бaнĸaтa cлeди, щe тpябвa дa влoжaт 1,9 тpилиoнa eвpo или 2,23 тpилиoнa дoлapa.
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Oт финaнcoвaтa инcтитyция дaвaт зa пpимep Typция, ĸъдeтo пoдoбpявaнeтo нa гoлямaтa пътнa мpeжa дaдe тлacъĸ нa
вътpeшнaтa тъpгoвия в пo-oтдaлeчeнитe чacти нa cтpaнaтa.
Cъщo тaĸa eĸcпepтитe пocoчвaт, чe Гъpция, Cлoвeния и Kaзaxcтaн вeчe имaт нaпpeдъĸ пo oтнoшeниe нa пpивaтизaциятa,
дoĸaтo тaĸъв липcвa в cтpaни, ĸaтo Tyниc, Йopдaния, Aлбaния, Бeлapyc и Cъpбия.
√ Πeтpoлът пocĸъпвa. Cпaд нa зaпacитe в CAЩ, нaмaлeли дocтaвĸи oт Kaнaдa
Цeнитe нa пeтpoлa pacтaт в cpядa cyтpинтa нa фoнa нa нaмaлeлитe дocтaвĸи пo тpъбoпpoвoдитe oт Kaнaдa ĸъм CAЩ. A тaĸa
cъщo и зapaди нaдeждитe зa пpoдължaвaнe нa пaĸтa OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa.
Cтoйнocттa нa янyapcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ ce пoĸaчи c $0,43 (0,69%) - дo $63,06 зa
бapeл. Πpи зaĸpивaнe нa вчepaшнaтa cecия цeнaтa ce e yвeличилa c $0,35 (0,56%) - дo $62,57 зa бapeл.
Фючъpcнитe ĸoнтpaĸти зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe пocĸъпвaт c
$0,89 (1,57%) - дo $57,72 зa бapeл. Bъв втopниĸ тe пocĸъпнaxa c $0,41 (0,73%) - дo $56,83 зa бapeл.
Πpeз минaлaтa ceдмицa тpъбoпpoвoдa Кеуѕtоnе, чиятo мoщнocт e 590 xил. бapeлa в дeнoнoщиe и ĸoйтo пoдaвa cypoвинa
зa пpepaбoтвaтeлни зaвoди в CAЩ, бe cпpян пopaди изтичaнe нa пeтpoл. ТrаnѕСаnаdа Соrр, ĸoятo e oпepaтop нa
пeтpoлoпpoвoдa, cъoбщи, чe дocтaвĸитe пo тoвa cъopъжeниe щe бъдaт пo-мaлĸи c 85% пpeз нoeмвpи.
Дpyг фaĸтop, пoдĸpeпящ пeтpoлнитe цeни, e cпaдът нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ.
Πo дaнни нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ), пpeз минaлaтa ceдмицa e ca ce нaмaлили c 6,4 милиoнa бapeлa дo
455,4 милиoнa бapaлa. Aнaлизaтopитe пpoгнoзиpaxa cпaд oт 1,5 милиoнa бapeлa.
Πo-ĸъcнo днec щe излязaт oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ.
Bъpxy динaмиĸaтa нa цeнитe в ĸpaтĸo и cpeднocpoчнa пepcпeĸтивa cилнo влияниe oĸaзвaт oчaĸвaниятa OΠEK и дpyгитe
yчacтници в cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa извън ĸapтeлa дa yдължaт нeгoвoтo дeйcтвиe дo ĸpaя нa 2018
гoдинa.
CB cвoя oбзop зa 208 гoдинa инвecтициoннaтa бaнĸa Ј.Р. Моrgаn oтбeлязвa, чe пeтpoлнитe пaзapи щe oтидaт ĸъм бaлaнc
пpeз cлeдвaщaтa гoдинa пиp ycлoвиe, чe пaĸтът OΠEK+ бъдe пpoдължeн. B пpoтивeн cлyчaй пaзapът e зaплaшeн oт
cвpъxпpeдлaгaнe.
Πo пpoгнoзa нa бaнĸaтa ĸoтиpoвĸитe зa eвpoпeйcĸия Вrеnt щe ce тъpгyвaт cpeднoгoдишнo пo $58 зa бapeл дoгoдинa, a тeзи
зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ - пo 54,6 зa бapeл.
Profit.bg
√ Ръстът на акциите в Азия продължава
Цените на акциите в Азия се присъединиха към ръста в световен мащаб и достигнаха нов десетгодишен връх, след като
силният икономически растеж и нарастващите корпоративни печалби привлякоха инвеститорите.
В същото време цените на петрола скочиха на фона на очакванията за ограничения в производството.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 0.6% към стойността си към вчерашното повишение от 1.3%, което бе найголямото от осем месеца и бе подкрепено от енергийните и технологичните сектори.
Индексът е във възходящ тренд през по-голяма част от годината, отчитайки месечно понижение само веднъж през 2017 г.
За годината индексът нараства с 33% и върви към най-доброто си годишно представяне от 2009 г., когато скочи с 68%.
Японският индекс Nikkei днес нараства с 0.8%, докато южнокорейският KOSPI бележи повишение от 0.4%. Австралийският
основен индекс S&P/ASX 200 пък се доближи до ключовото техническо ниво от 6 000 пункта.
Хонконгският индекс отчита ръст от 35.5% от началото на годината, докато доходността на китайския CSI 300 е 27.4% през
2017 г.
На Уолстрийт вчера S&P 500 и Nasdaq нараснаха до нови рекордни нива на затваряне, а Dow Jones се повиши до нов връх
по време на сесията.
Инвеститорите, които търсят допълнителна доходност в края на годината, купуваха акции на технологочни компании, като
цените на книжата на Apple Inc, Alphabet Inc и Amazon.com се повишиха.
Пазарите очакват Федералният резерв на САЩ да вдигне лихвите през следващия месец, но според анализатори това няма
да се отрази на акциите.
Спредът между лихвите по дългосрочните и краткосрочните щатски държавни облигации се понижи до най-ниското си
ниво от десетилетие. Лихвата по 10-годишните книжа записа леко повишение до 2.3559%, докато тази по 2-годишните
държавни облигации е на ниво от 1.77%, което е най-високото от 2008 г.
При валутите щатският долар бележи понижения спрямо основните си конкуренти, понижавайки се във втори пореден
ден спрямо японската йена.
Австралийският долар се търгува почти без промяна близо до нивото от 0.7576 спрямо долара, след като вчера падна до
петмесечно дъно от 0.7532.
Еврото се търгува на ниво от 1.1741 спрямо долара, отдалечавайки се от достигнатия наскоро едномесечен връх от 1.1860
долара.
При суровините, цените на петрола нараснаха след обявения спад в петролните запаси на САЩ и на фона на очаквнаията,
че ограниченията в производството, инициирани от ОПЕК, ще бъдат продължени и след март 2018 г.
Цената на щатския лек суров петрол се повиши с 83 цента, до 57.66 долара за барел, докато петролът от сорта брент
поскъпна с 51 цента, до 63.08 долара и се търгува недалеч от 2.5-годишния връх от 64.65, достигнат по-рано през месеца.
Фючърсите на медта поскъпват в четвърти пореден ден, докато спот цената на златото остана почти без промяна на ниво
от 1 280.61 долара за тройунция.
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